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Artikel 1 – Algemeen 

 
1. Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden (waaronder verleende en/of te 

verlenen diensten begrepen), waarbij Boerman Beheer B.V. en/of haar dochterondernemingen en/of alle aan hen gelieerde 

ondernemingen dan wel iedere (rechts)persoon die zich van deze voorwaarden bedient, hierna afzonderlijk of gezamenlijk ‘De 

Boerman Groep’ te noemen, zich verplicht tot het (exceptioneel) vervoeren of doen vervoeren, het distribueren of hijsen van 

goederen (hierna te noemen ‘goederen’), het in-, uit- over- en opslaan en eventueel behandelen, sorteren, verpakken, ompakken, etc. 

van goederen, het verrichten van douaneformaliteiten, de advisering over logistieke problematieken, het verrichten van dan wel tot 

welke andersoortige prestatie ook. 

2. Op werkzaamheden en/of diensten over het (ver)plaatsen van (tijdelijke) huisvesting en/of het plegen van onderhoud daarvan en ook 

op overeenkomsten van koop en verkoop waarbij de Boerman Groep handelt als verkoper zijn, in afwijking van lid 1 en 8, uitsluitend 

van toepassing de: Unit Maintenance & Logistics Services B.V. (Plus Unit Service) algemene voorwaarden. Deze voorwaarden treft u 

hier aan, op onze website www.boermangroep.nl/algemene_voorwaarden/ en zijn ook opgenomen als Bijlage 2, behorende bij deze 

Algemene Voorwaarden. In aanvulling op artikel 1 lid 1 van de Unit Maintenance & Logistics Services B.V. (Plus Unit Service) algemene 

voorwaarden zijn die algemene voorwaarden ook van toepassing als deze worden gebruikt door enige andere entiteit dan Unit 

Maintenance & Logistics Services B.V. (Plus Unit Service). 

3. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze set Algemene Voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon die met de Boerman Groep een 

(mondelinge of schriftelijke) overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten. De Boerman Groep en Opdrachtgever 

worden gezamenlijk ook ‘partijen’ genoemd. 

4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden licenties noodzakelijk zijn, goedkeuring dan wel toestemming van derden of 

vergunning / ontheffing van een bestuursorgaan nodig is, zorgt Opdrachtgever ervoor dat hij tijdig over de vereiste 

vergunning/ontheffing en/of toestemming beschikt en de Boerman Groep tijdig voorziet – voor zover noodzakelijk – van (een kopie 

van) deze vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. Dit geldt niet voor die vergunningen en/of ontheffingen waarover de 

Boerman Groep moet beschikken om haar bedrijf uit te oefenen. 

6. Indien éénmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze zonder uitzondering ook van 

toepassing op toekomstige door de Boerman Groep af te geven offertes, gesloten overeenkomsten en te verrichten werkzaamheden.  

7. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Deze afwijkingen 

gelden dan enkel voor het specifieke geval waar het betrekking op heeft. 

8. De Boerman Groep behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, waaronder de opgenomen Bijlagen, te wijzigen. 

Opdrachtgever zal zich regelmatig vergewissen van de meest recente Algemene Voorwaarden, te herkennen aan de versiedatum. 

9. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV), exclusief de arbitrageclausule 

(art. 14) en de verwijzingen voor Doen vervoeren (art. 2 lid 4) en  Douane- en fiscale diensten (art. 2 lid 5). Voor deze activiteiten geldt 

uitdrukkelijk ook voornoemde LSV waaronder (daarom ook) alle bepalingen over de aansprakelijkheid van de Boerman Groep. Voor 

zover enige bepaling van de LSV strijdig zou zijn met een bepaling van de Algemene Voorwaarden, gaat deze bepaling van de 

Algemene Voorwaarden voor. De LSV is opgenomen als Bijlage 1. 

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht 

 

De Boerman Groep is gerechtigd derden in te schakelen als zij dit voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig en/of wenselijk acht. 

Artikel 3 – Prijzen, (geldigheid) offertes, onkosten & toeslagen.  
 

1. Alle door de Boerman Groep uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend als bedoeld in art. 6:219 lid 2 BW. 

2. De prijzen van de Boerman Groep zijn gebaseerd op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen met een beladen 

vrachtwagencombinatie. Indien hier geen sprake van is behoudt de Boerman Groep zich het recht voor om de goederen bij derden in 

opslag te geven voor rekening en risico van Opdrachtgever of de goederen terug te brengen naar de locatie waar ze in ontvangst zijn 

genomen. Het vervoer eindigt na aflevering aan deze derde, waarbij de overeengekomen vrachtprijs verschuldigd blijft. De kosten die 

verband houden met de in- uit- en opslag van de goederen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

3. Prijzen en tarieven zijn in euro’s, gebaseerd op laad- en lostijdstippen en werkzaamheden die respectievelijk gelegen zijn en 

plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, zijn exclusief eventuele heffingen en rechten, BTW, uitklaringskosten, de 

kosten voor het opmaken van een hijsplan, stempeldrukberekeningen, werkopnames, veiligheidscontroles, verkeersregelaars of 

wegafzettingen en, bij vervoer, een dieselolietoeslag.  

4. Als het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig 

blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de Boerman Groep het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen 

dienovereenkomstig aan te passen.  

5. De Boerman Groep streeft naar aflevering van goederen conform afspraak. Als wagens, omwille van wijzigingen in de afspraak, 

gedurende het weekend in het buitenland over moeten staan, zal afhankelijk van het land waarin ze verblijven, een minimum 

weekend toeslag worden doorbelast. Voor avond/nachtleveringen, zaterdagleveringen of zon/feestdagleveringen zijn toeslagen van 

toepassing. 
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Artikel 4 – Specifiek t.a.v. hijs- en hefwerkzaamheden 
 

1. Onder hijsen en heffen wordt verstaan: een lading  (‘last’) verticaal transporteren waarbij deze last danwel vrij komt te hangen (in 

geval van hijsen) danwel geleid wordt opgenomen (in geval van heffen). 

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van deugdelijke hijs-, aanslag-, vijzel-, en/of sjorpunten welke voldoende sterk 

dienen te zijn voor de uitvoering van het werk.  

3. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de locatie waar de werkzaamheden en/of te verlenen 

(aanverwante) diensten plaatsvinden (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in 

overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke regelgeving en vereisten. 

4. In afwijking van artikel 5 lid 3 LSV geldt bij schade aan een te hijsen of gehesen last een maximum limiet van 24.000 SDR. 

Hijswerkzaamheden worden geacht te vallen onder ‘overige Logistieke activiteiten’ zoals aangegeven in artikel 5 lid 3 LSV en niet 

onder enige bepaling van Boek 8 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 5 – Specifiek t.a.v. exceptioneel vervoer 
 

1. Onder exceptioneel vervoer wordt verstaan: een transport met een voertuig of een samenstel van voertuigen, met inbegrip van de 

daarmee vervoerde lading, dat niet voldoet aan de in het land / de landen van vervoer wettelijk voorgeschreven eisen met betrekking 

tot breedte, hoogte, lengte, massa of as-lasten. 

2. Partijen dienen in gezamenlijk overleg vast te stellen wie zorg draagt voor: 

1. montage en demontage van onderdelen van de te vervoeren goederen; 

2. het opstellen van het stuw- en sjorplan, waarin onder andere zijn aangegeven de bevestigingspunten op lading en voertuig; 

3. het markeren van de in lid 1 onder b van dit artikel aangegeven bevestigingspunten alsmede de hijspunten en het zwaartepunt; 

4. het laden en/of lossen van de te vervoeren goederen; 

5. het op basis van het stuw- en sjorplan vastzetten van de lading; 

6. het afdekken van de lading; 

7. het (noodzakelijke) vooronderzoek; 

3. Indien omtrent de werkzaamheden, genoemd onder lid 2 van dit artikel, geen nadere afspraken zijn gemaakt: 

1. draagt de Opdrachtgever zorg voor: 

I. montage en demontage van onderdelen van de te vervoeren goederen; 

II. het aangeven en markeren van mogelijke bevestigingspunten op de lading alsmede de hijspunten en het zwaartepunt; 

III. het laden en/of lossen van de te vervoeren goederen; 

IV. het vervaardigen op maat dan wel het ter beschikking stellen van de voor het transport noodzakelijke hulpmiddelen; 

2. draagt de Boerman Groep zorg voor: 

I. het opstellen van het stuw- en sjorplan, waarin onder andere zijn aangegeven de bevestigingspunten op het voertuig; 

II. het markeren van de in het vorige lid aangegeven bevestigingspunten op het voertuig; 

III. het op basis van het stuw- en sjorplan vastzetten van de lading; 

IV. het op verzoek van de afzender afdekken van de lading. 

4. De Boerman Groep is verplicht tijdig de vereiste ontheffingen en begeleiding aan te vragen en de Opdrachtgever onverwijld te 

informeren ingeval – en voor zover bij de Boerman Groep bekend – van een dreigende vertraging in de afgifte van de ontheffing of de 

beschikbaarheid van begeleiding alsmede het vervoermiddel en/of de lading te voorzien van de wettelijk of door de ontheffing 

verlenende instantie vereiste markeringen. 

5. In afwijking van artikel 8:1105 BW is de Boerman Groep in geval van vertraging in de aflevering aansprakelijk tot 10% van de voor het 

betreffende vervoer overeengekomen prijs (zijnde de ‘kale’ prijs voor het vervoer en derhalve zonder bijkomende kosten zoals het 

aanvragen en verkrijgen van ontheffingen, transportbegeleiding, het huren of inzetten van voor het laden en/of lossen noodzakelijke 

hulpmaterieel zoals met name kranen en hijswerktuigen en het door de vervoerder vervaardigen van hulpmiddelen). 

6. In afwijking van artikel 8:1105 BW is de Boerman Groep in geval van beschadiging of verlies aansprakelijk tot een maximum bedrag 

van € 170.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. 

7. De Opdrachtgever is verplicht tijdig aan de Boerman Groep:  

a. de exacte afmeting, het gewicht en het zwaartepunt van de te vervoeren zaak op te geven, zodat de Boerman Groep in staat is de 

vereiste sjor- en stuwmiddelen, ontheffingen en begeleiding te bepalen en/of te realiseren; 

b. informatie te verstrekken inzake eventuele obstakels en belemmeringen ter plaatse van het laad- en losadres. 

8. Als aan de Boerman Groep geen expliciete en schriftelijke opdracht is gegeven tot het laden of lossen van de te vervoeren goederen, 

geschiedt – indien de Boerman Groep feitelijk hiertoe toch overgaat – het laden en lossen onder verantwoordelijkheid en voor 

rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien de Boerman Groep en/of haar ondergeschikten daarbij behulpzaam zijn. Als aan de 

Boerman Groep wel opdracht is gegeven tot het laden of lossen van de te vervoeren goederen en zij tijdens die activiteiten schade 

veroorzaakt, is de Boerman Groep gerechtigd om zijn aansprakelijkheid te beperken tot de betreffende limiet uit de onderhavige 

vervoersmodaliteit, met inachtneming van lid 6. Als een limiet niet dwingendrechtelijk geldt, er geen limiet geldt, of niet eenduidig 

kan worden vastgesteld, geldt een limiet van 2 SDR per kilo. 

9. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de extra kosten en/of schade ten gevolge van het op verzoek van Opdrachtgever wijzigen of 

annuleren van de vervoeropdracht, in het bijzonder met betrekking tot de kosten van eventueel noodzakelijke begeleidingscapaciteit 

en nieuw aan te vragen ontheffingen, indien eerder aangevraagde ontheffingen zullen verliezen op de dag(en) van uitvoering. 
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Artikel 6 – Specifiek t.a.v. bedrijfsverhuizingen 
 

1. Onder bedrijfsverhuizing wordt verstaan: iedere overeenkomst tot verhuizing, zowel intern (in een gebouw) als extern (ten dele in een 

gebouw en ten dele over de weg), van goederen waartoe opdracht wordt gegeven door: a. een rechtspersoon, b. een (natuurlijke) 

persoon die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent of c. een (overheid)instelling zoals een publiekrechtelijk orgaan, 

vereniging, stichting, etc. 

2. Voordat de goederen ter beschikking van de Boerman Groep zijn gesteld, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst 

schriftelijk op te zeggen. Hij is verplicht aan de Boerman Groep de overeengekomen verhuisprijs te betalen volgens de volgende 

staffel:  

a. Opzegging binnen 0 – 5 werkdagen voor geplande uitvoer; 100% van de overeengekomen verhuisprijs 

b. Opzegging binnen 6 – 10 werkdagen voor geplande uitvoer; 75% van de overeengekomen verhuisprijs 

c. Opzegging binnen 11 – 19 werkdagen voor geplande uitvoer; 50% van de overeengekomen verhuisprijs 

d. Opzeggen binnen 20 werkdagen en meer; 25% van de overeengekomen verhuisprijs 

3. Opdrachtgever is verplicht tijdig alle informatie en gegevens te verstrekken, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de 

Boerman Groep van belang zijn. De Boerman Groep moet zich, aan de hand daarvan een juist beeld kunnen vormen van de 

bedrijfsverhuizing qua volume, gewicht, behandeling van de goederen, tijdsduur, afmetingen doorgangen, toepasselijkheid van 

bijzondere voorschriften en benodigde veiligheidsmaatregelen. De Boerman Groep heeft het recht, maar niet de plicht om de 

juistheid van de verstrekte gegevens te onderzoeken. 

4. Opdrachtgever is verplicht de Boerman Groep schriftelijk in te lichten over het gewicht van zeer zware goederen, zoals brandkasten 

en machines, en de maximaal toegestane vloerbelasting van het pand waarin zo’n object moet worden geplaatst. Dit geldt ook voor 

de maximaal toegestane vloerbelasting van het traject waarover het object in het pand moet worden verplaatst (bijvoorbeeld lift 

capaciteit). 

Artikel 7 – Europallets/CC-(karren)/Fusten – emballage ruilen  
 

1. Europallets, cc-karren, fusten en alle overige type ladingdragers in de breedste zin van het woord worden alleen geruild als dit vooraf 

is overeengekomen en in de opdracht is aangegeven welke ladingdragers het betreft. Ruilen is uitgesloten in geval van vervoer van, 

naar of binnen het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), Ierland, Noorwegen en Finland.  

2. Het ruilen van ladingdragers is niet in de vrachtprijs inbegrepen, hiervoor geldt een toeslag. Bovendien geldt ten aanzien van het 

ruilen van ladingdragers het volgende: 

a. Opdrachtgever garandeert de Boerman Groep dat de geadresseerde de verplichting op zich heeft genomen om evenveel 

ladingdragers van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit tijdig (zodanig dat deze vrijwel direct na aflevering van de goederen 

geladen kunnen worden) klaar te zetten; 

b. de verplichting om ladingdragers te retourneren aan de Opdrachtgever rust uitsluitend op de geadresseerde;  

c. ingeval (een deel van de) onder sub a bedoelde ladingdragers niet of niet tijdig ter beschikking worden gesteld door de 

geadresseerde, eindigt de inspanningsverplichting van de vervoerder. de Boerman Groep is gehouden het verschil tussen 

ingeleverde en retour ontvangen ladingdragers op de vrachtbrief te noteren. Het staat de Boerman Groep vrij om ladingdragers 

te weigeren die in ernstige mate afwijken ten aanzien van kwaliteitsniveau of type. De Boerman Groep is nimmer verplicht om de 

kwaliteit van de ladingdragers te controleren, noch om een vergoeding te betalen aan de Opdrachtgever voor geweigerde 

ladingdragers of doordat geladen ladingdragers naar het oordeel van Opdrachtgever afwijken van de ingeleverde ladingdragers; 

d. ingeval de Boerman Groep bij de inontvangstneming van de goederen eigen ladingdragers bij de Opdrachtgever inlevert en geen 

of onvoldoende ladingdragers van hetzelfde type en een vergelijkbare kwaliteit retour ontvangt van de geadresseerde, is 

Opdrachtgever de Boerman Groep een vergoeding verschuldigd. De Boerman Groep is niet aansprakelijk voor de tekorten. 

Artikel 8 – Acceptatie van lading / meldingsplicht waardevolle zendingen 
 

1. In principe aanvaardt de Boerman Groep alle soorten goederen met uitzondering van levende have, edelmetalen, edelstenen, 

juwelen, geld, munten, kunst, waardepapier, wapens, Klasse 1 (Ontplofbare stoffen en/of voorwerpen1), Klasse 6.2 (Infectueuze 

stoffen2), Klasse 7 (Radioactieve stoffen3), verboden of verdovende middelen.  

2. De Opdrachtgever garandeert dat de waarde van de te vervoeren zending niet meer dan € 100.000,- bedraagt. Bij schending van deze 

garantie is de Boerman Groep in ieder geval voor niet meer dan € 100.000,- aansprakelijk. De Boerman Groep neemt de zending 

uitdrukkelijk onder deze voorwaarde aan. Indien de waarde van de te vervoeren zending € 100.000,-- of hoger is, dient de waarde 

voor aanvang van het transport schriftelijk aan de Boerman Groep te worden meegedeeld. De Boerman Groep behoudt zich het recht 

voor om deze zending alsdan te weigeren. 

3. Uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zal de Boerman Groep voor rekening van de Opdrachtgever een 

goederentransportverzekering voor het transport trachten af te sluiten. De Boerman Groep is gerechtigd om zonder opgaaf van reden 

een dergelijk verzoek te weigeren. Indien de Boerman Groep voldoet aan dit verzoek is zij gerechtigd om een redelijke toeslag 

overeen te komen.  

 
1 Voornamelijk voorwerpen als vuurwerk, vuurpijlen, munitie en wapentuig. 

2 Stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen of dieren. 

3 Stoffen met de eigenschap om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden. 
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Artikel 9 – Gebruik van beveiligde parkeerplaatsen 
 

De Opdrachtgever dient duidelijke schriftelijke instructies te geven met betrekking tot transporten met een hogere waarde (meer dan € 

150.000,-). Op verzoek van de Opdrachtgever worden beveiligde parkeerplaatsen zoveel als mogelijk gebruikt. In dat geval dient de 

Opdrachtgever voorafgaand aan het transport aan te geven welke parkeerplaatsen gebruikt kunnen of zouden moeten worden. De 

wettelijke rij- en rusttijden worden daarbij in acht genomen. Beveiligde parkeerplaatsen worden eveneens gebruikt als dit redelijkerwijs 

vereist is volgens de Boerman Groep onder de gegeven omstandigheden. Kosten die verband houden met beveiligd parkeren worden 

doorbelast aan de Opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in de vrachtprijs.  

Artikel 10 – Gevaarlijke stoffen 
 

1. Als de Opdrachtgever gevaarlijke stoffen voor vervoer aanbiedt, moet dit expliciet zijn aangegeven in de transportopdracht. In deze 

opdracht dienen alle relevante gegevens te zijn opgenomen, waaronder het UN-nummer, de verpakkingscode en de stofnaam. De 

Opdrachtgever dient zich hierbij te houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  Bij vervoer van gevaarlijke stoffen 

wordt een ADR-toeslag in rekening gebracht. 

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, de nodige vervoersdocumenten inclusief 

tunnelcode en de afzenderverklaring. De goederen dienen deugdelijk op pallets verpakt en vastgezet te worden, zodat deze volgens 

de wettelijke regels en bepalingen gestuwd en vervoerd kunnen worden. Als de Opdrachtgever geen informatie, incomplete 

informatie of incorrecte informatie heeft verstrekt en/of de etikettering, verpakking, ladingzekering, stuwage of documenten niet 

voldoen aan de wetgeving is de Opdrachtgever aansprakelijk voor daardoor ontstane schade, waaronder bestuurs- en/of 

strafrechtelijke boetes.  

Artikel 11 – Kosteloze wachttijd, foutvracht, wachtkosten, geen laad-losactiviteiten 
 

1. De volgende kosteloze tijden t.b.v. laden of lossen op een andere locatie dan het Logistiek centrum4 (‘freetime’) zijn inclusief de 

opgegeven tarieven, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken: 

a. bij laden of lossen van een groupage of deelzending (LTL) geldt een freetime van 30 minuten; 

b. bij laden of lossen van een volle wagen lading (FTL) geldt een freetime van 1 uur, inclusief de tijd die benodigd is voor eventuele 

inklaringsactiviteiten; 

c. Bij omkoppelen van wissel/stand trailers geldt een freetime van 30 minuten; 

2. Overschrijding van de freetime wordt belast (‘wachtkosten’) tegen een nadere vergoeding. 

3. Als: 

a. ná uiterlijk 2 uur wachten, gerekend vanaf aankomst, geen laad- en/of losactiviteiten zijn aangevangen of; 

b. na aankomst op het laadadres blijkt dat in het geheel géén goederen beschikbaar zijn; 

 is de Boerman Groep gerechtigd om zonder ingebrekestelling de locatie te verlaten met behoud van haar recht op betaling van de 

wachtkosten en de overeengekomen vrachtprijs.  

4. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert vóórdat het laadproces is aangevangen maakt de Boerman Groep aanspraak op de 

foutvracht als bedoeld in artikel 8:1111 lid 1 Burgerlijk Wetboek, 

5. In geval de Boerman Groep gebruik maakt van haar recht als bedoeld in lid 3 sub a t.a.v. losactiviteiten, is de Boerman Groep 

gerechtigd om de goederen bij derden in opslag te geven voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het vervoer eindigt na aflevering 

aan deze derde. De kosten die verband houden met deze aflevering en ook de in- uit- en opslag van de goederen worden doorbelast 

aan de Opdrachtgever. De feitelijk bewaarnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de 

goederen gedurende de opslag, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid.  

6. Op de Opdrachtgever rust de plicht ten aanzien van de omstandigheden die het tegenbewijs bevatten van de omstandigheden als 

genoemd in lid 3 sub a en b.  

Artikel 12 – Afgetekende vrachtbrief 
 

Ongeacht enige andersluidende instructie, is Boerman niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever en/of de geadresseerde 

mocht leiden als geen voor ontvangst afgetekende vrachtbrief kan worden overgelegd. Ook is Opdrachtgever niet gerechtigd om betaling 

van de vrachtprijs (daardoor) op te schorten.  

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid en vrijwaring 
 

1. De Opdrachtgever zal alle offertes, overeenkomsten en documenten met of van de Boerman Groep vertrouwelijk behandelen en deze 

niet verstrekken aan derden. De Boerman Groep zal alle informatie ontvangen van de Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en 

enkel delen met degenen die deze informatie nodig hebben voor de goede uitvoering van activiteiten.   

2. Als de geadresseerde inontvangstneming van de goederen weigert, ongeacht de reden, is Opdrachtgever gehouden een redelijke 

instructie te verstrekken aan de Boerman Groep. De kosten die voortvloeien uit deze instructie zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 
4 Zie artikel 1 lid 2 LSV 2014 voor deze definitie. 
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Artikel 14 – Hardheidsclausule 
 

1. De Boerman Groep is gehouden haar contractuele verplichtingen (inclusief de rechten en plichten uit de LSV, de Algemene 

voorwaarden en de Unit Maintenance & Logistics Services B.V. (Plus Unit Service) algemene voorwaarden) uit te voeren, ook al 

hebben gebeurtenissen de uitvoering zwaarder gemaakt dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs had kunnen 

worden verwacht. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel, als de Boerman Groep aannemelijk maakt dat:  

a. de voortzetting van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen buitensporig belastend is geworden als gevolg van een 

gebeurtenis buiten haar redelijke controle waarmee redelijkerwijs niet had kunnen worden verwacht dat zij bij het sluiten van de 

overeenkomst in aanmerking had genomen; en dat; 

b. zij de gebeurtenis of de gevolgen ervan redelijkerwijs niet had kunnen vermijden; 

zijn de partijen verplicht om binnen een redelijke termijn na de inroeping van dit artikel te onderhandelen over alternatieve 

contractuele voorwaarden die redelijkerwijs de gevolgen van de gebeurtenis teniet doen.  

3. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is, maar de Boerman Groep en Opdrachtgever niet in staat zijn geweest alternatieve 

contractuele bedingen als bedoeld in dat lid overeen te komen, is de Boerman Groep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden 

zonder dat de Boerman Groep gehouden is tot enige schadevergoeding. 

Artikel 15 – Forumkeuze en rechtskeuze 
 

1. Op elke rechtsverhouding tussen de Boerman Groep en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en), uitgevoerde 

werkzaamheden, verleende diensten of zijn ontstaan in de precontractuele fase, worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Rotterdam, behalve als dwingendrechtelijke bepalingen dit verhinderen.  

 

--- einde ---  
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Bijlage 1 – LSV 2014 

 

LOGISTIEKE SERVICES VOORWAARDEN (LSV)  

Zoetermeer, 1 februari 2014  

 

Gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie 

van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.  

 

Transport en Logistiek Nederland FENEX  

Postbus 3008 Postbus 54200  

2700 KS Zoetermeer 3008 JE Rotterdam  

I: www.tln.nl I: www.fenex.nl  

E: info@tln.nl E: fenex@fenex.nl  

 

Inhoudsopgave Artikelen 

 

1. Definities  

2. Werkingssfeer  

3. Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener  

4. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke dienstverlener  

5. Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener  

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever  

7. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever  

8. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever  

9. Overig  

10. Reclamatie  

11. Verjaring en verval  

12. Betalingsvoorwaarden  

13. Zekerheden  

14. Geschillenbeslechting / Arbitrage  

15. Slotbepalingen  

16. Aanbevolen citeertitel  

 

Artikel 1 -Definities  
 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

1. Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, 

orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen 

vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken;  

2. Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden;  

3. Logistieke dienstverlener: degene die de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en uit dien hoofde de Logistieke activiteiten 

verricht;  

4. Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten -

niet zijnde de ondergeschikten van de  

5. Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten aan de Logistieke dienstverlener geeft en 

daartoe met deze de overeenkomst sluit;  

6. Overeenkomst: de door de Logistieke dienstverlener en Opdrachtgever met elkaar gesloten overeenkomst met betrekking tot de door 

de Logistieke dienstverlener uit te voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel van 

uitmaken;  

7. Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het 

navolgende steeds worden aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’;  

8. Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen 

niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van 

natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan;  

9. Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen en in het land of de regio van uitvoering 

van de Logistieke activiteiten erkende feest-en rustdagen;  

10. Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon door of namens de 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken;  

11. Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Opdrachtgever de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

instemming van de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de 

Zaken uit te oefenen;  

12. Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

instemming van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aangewezene rechthebbende of van de ter zake bevoegde 

autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen, dan wel in geval de Logistieke 
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dienstverlener zich tot doen vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht 

over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke 

macht over de Zaken uit te oefenen;  

13. Doen vervoeren: het ten behoeve van de Opdrachtgever doen vervoeren van de Zaken door daartoe met één of meer vervoerders 

één of meer passende vervoerovereenkomsten te sluiten;  

14. Voorraadverschil: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de 

voorraadadministratie van de Logistieke dienstverlener zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.  

 

Artikel 2 – Werkingssfeer  
 

1. Algemeen  

Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts-en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten 

Logistieke activiteiten, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de 

Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de Logistieke dienstverlener. Op de 

rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.  

 

2. Ondergeschikten / Hulppersonen  

De Logistieke dienstverlener is gerechtigd voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten Hulppersonen in te schakelen, tenzij met de 

Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien ondergeschikten of Hulppersonen buiten overeenkomst worden aangesproken ter zake 

van werkzaamheden waartoe zij door de Logistieke dienstverlener zijn gebruikt, is te hunner behoeve bedongen dat zij zich op alle in de 

onderhavige Voorwaarden en Overeenkomst opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen 

beroepen.  

 

3. Vervoer  

Indien de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot vervoer gelden, met inachtneming van deze Voorwaarden, naast 

(dwingendrechtelijke) verdragen, wetten en wettelijke regelingen, de bepalingen uit de vervoerdocumenten alsmede, voor nationaal 

Nederlands wegvervoer en voor zover daarvan niet in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt afgeweken, de Algemene Vervoer 

Condities (AVC) , in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam ten tijde van de 

totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij een andere versie is overeengekomen.  

 

Voor zeevervoer gelden bij gebreke van een cognossement de Hague Visby Rules, zoals gewijzigd bij het Protocol van 22 december 1979, 

dan wel de Rotterdam Rules ingeval deze in werking zijn getreden, tenzij anders overeengekomen. Het vervoer omvat niet het laden in en 

lossen uit vervoermiddelen op het Logistiek centrum.  

 

Onder de in het onderhavige artikel genoemde vervoerdocumenten wordt verstaan het vervoerdocument dat door de Logistieke 

dienstverlener of diens Hulppersoon is afgegeven dan wel als afzender is ondertekend.  

 

Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten, wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, geldt ter zake 

de bij het tot stand komen van de Overeenkomst gedeponeerde versie van de onderhavige Voorwaarden.  

 

4. Doen vervoeren  

Ingeval de Logistieke dienstverlener zich ter zake van het vervoer van Zaken, al dan niet op bepaalde trajecten of met betrekking tot 

bepaalde vervoermodaliteiten, uitdrukkelijk verbindt tot het doen vervoeren daarvan, zijn van toepassing de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden (algemene voorwaarden van FENEX) in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te 

Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst (‘de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.  

 

5. Douane-en fiscale diensten  

Ingeval de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot het verrichten van douaneformaliteiten (daarbij inbegrepen formaliteiten ter zake 

opslag in douane-entrepot) en/of tot fiscale vertegenwoordiging, zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de 

versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming 

van de Overeenkomst (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.  

 

Artikel 3 – Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener  

 

De Logistieke dienstverlener is verplicht:  

 

1. de overeengekomen Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te (doen) nemen, mits deze deugdelijk verpakt 

zijn, de juiste documenten aanwezig zijn en de Zaken aan hem of zijn Hulppersoon ter beschikking zijn gesteld;  

2. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen op het Logistiek centrum en de in-en uitslag van Zaken, tenzij deze naar het 

oordeel van de Logistieke dienstverlener of zijn Hulppersoon zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat 

deze werkzaamheden niet van hem of zijn Hulppersoon kunnen worden gevergd;  

3. de Logistieke activiteiten met betrekking tot de Zaken te laten plaatsvinden in het met de Opdrachtgever overeengekomen Logistiek 

centrum;  
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a. indien geen specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke dienstverlener vrij een geschikte ruimte te kiezen en 

Zaken tussen geschikte ruimten te verplaatsen.  

b. indien een specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke dienstverlener bevoegd de Zaken in overleg met de 

Opdrachtgever te verplaatsen indien dit wenselijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of een goede uitvoering van de Logistieke 

activiteiten. De Opdrachtgever mag toestemming voor verplaatsing niet weigeren, indien de nieuwe ruimten gelijkwaardig of 

beter zijn;  

4. de verplaatsing als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor zijn rekening te laten plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:  

a. in het belang van de Opdrachtgever, dan wel in zijn opdracht, en/of;  

b. ten gevolge van omstandigheden waarvoor de Logistieke dienstverlener niet aansprakelijk is en/of;  

c. ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en/of risico van de Logistieke dienstverlener komen, en/of;  

d. ten gevolge van regelgeving en/of op aanwijzing van de bevoegde autoriteiten; het vervoer in verband met de verplaatsing vindt 

plaats onder toepassing van de regelingen genoemd in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden;  

5. alle, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende maatregelen te nemen ter bescherming van het belang van de 

Opdrachtgever en van zijn Zaken. Waar mogelijk pleegt hij voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand 

overleg mogelijk is, neemt de Logistieke dienstverlener de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de 

Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent;  

6. zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst te verzekeren op basis van gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden en de 

Opdrachtgever op aanvraag een kopie van het verzekeringscertificaat te verstrekken;  

7. de Opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de Opdrachtgever toe te laten tot de plaatsen waar de 

Zaken zich bevinden tijdens kantooruren op Werkdagen, tenzij anders overeengekomen, mits:  

a. de gewenste toegang tijdig tevoren aan de Logistieke dienstverlener kenbaar is gemaakt;  

b. de Opdrachtgever akkoord gaat met begeleiding door de Logistieke dienstverlener;  

c. de inspectie plaatsvindt volgens de huisregels van de Logistieke dienstverlener;  

d. de door de Opdrachtgever tijdens de inspectie verkregen informatie omtrent andere in de ruimte(n) aanwezige Zaken niet met 

derden wordt gedeeld.  

Eventuele aan de inspectie verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;  

8. bijkomende werkzaamheden in overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever te verzorgen, indien deze werkzaamheden 

redelijkerwijze van de Logistieke dienstverlener kunnen worden verlangd;  

9. schades aan en manco’s op in ontvangst te nemen en in ontvangst genomen Zaken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de 

Opdrachtgever te melden en aan deze ter zake instructies te vragen;  

10. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem te gebruiken materiaal; 

11. de Zaken hetzij in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen, hetzij in de overeengekomen staat af te leveren;  

12. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en gegevens die hem uitsluitend door uitvoering van 

de Overeenkomst bekend zijn, met uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt op basis 

van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.  

 

Artikel 4 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke dienstverlener  
 

Indien de Logistieke dienstverlener bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen 

als vermeld in artikel 3 kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 5, de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:  

- hij de Logistieke dienstverlener door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de Logistieke dienstverlener is 

tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld en;  

- de Logistieke dienstverlener bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  

 

Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met 

haar gevolgen niet rechtvaardigt.  

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener  
 

1. De Logistieke dienstverlener is, behoudens Overmacht en het overige in deze Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor schade aan 

en/of het verlies van de Zaken, ontstaan tijdens de periode van Inontvangstneming tot Aflevering. De Logistieke dienstverlener is niet 

aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever van enige krachtens deze of afzonderlijke 

O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, op de Opdrachtgever rustende verplichting.  

2. In geval van vervoer is de Logistieke dienstverlener aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende vervoersmodaliteit(en) in de 

geldende regelgeving gestelde aansprakelijkheidslimieten, tenzij anders overeengekomen. De Logistieke dienstverlener is daarbij niet 

aansprakelijk voor zover de schade zijn oorzaak vindt in het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van de Zaken die gelet 

op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn en de Logistieke dienstverlener aannemelijk maakt dat de 

schade een gevolg heeft kunnen zijn van deze oorzaak. In geval van wegvervoer door de Logistieke dienstverlener de Zaken niet op de 

overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst worden genomen, is de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade 

beperkt tot niet meer dan tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor het wegvervoerdeel, doch maximaal 10.000 SDR; doch 

niet alvorens de Opdrachtgever de Logistieke dienstverlener een uiterste termijn heeft gesteld en de Logistieke dienstverlener bij 

afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan.  

3. Met betrekking tot de overige Logistieke activiteiten is de aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor schade aan of 

verlies van de Zaken beperkt tot 4 SDR per kilogram brutogewicht van de beschadigde of verloren Zaken, met een maximum van 
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100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.  

4. De door de Logistieke dienstverlener te vergoeden schade ten gevolge van beschadiging of verlies van de Zaken zal nimmer meer 

bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen waarde van de Zaken. Bij gebreke van bewijs geldt de gangbare marktprijs voor 

goederen van dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats en het tijdstip van Inontvangstneming.  

5. Onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 7, is de aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor alle andere schade 

dan schade aan en/of verlies van de Zaken, beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde 

schadeoorzaak, met dien verstande – en met inachtneming van deze beperking van aansprakelijkheid tot 10.000 SDR – dat in het 

geval door de Logistieke dienstverlener douaneformaliteiten worden verricht of door deze als fiscaal vertegenwoordiger wordt 

opgetreden, de Logistieke dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is 

ontstaan door schuld of nalatigheid van de Logistieke dienstverlener.  

6. Eventuele Voorraadverschillen dienen te blijken uit opname van de fysieke voorraad, welke opname voor rekening van de 

Opdrachtgever tenminste eenmaal per jaar en tevens op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient plaats te vinden.  

Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.  

Van enige aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor Voorraadverschillen kan slechts sprake zijn indien en voor zover, in 

de rekeneenheid die voor de registratie van de voorraad wordt gehanteerd, de tekorten (manco’s) eventuele overschotten 

overtreffen met minstens één procent van het aantal, dat op jaarbasis betreffende die Zaken onderwerp is van de Overeenkomst. Elke 

aanpassing door de Logistieke dienstverlener van zijn voorraadadministratie, niet ten gevolge van in-en uitslag van goederen, zal zo 

spoedig mogelijk door hem aan de Opdrachtgever worden gemeld. Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze 

Voorwaarden ook de aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener wegens Voorraadverschillen beheersen, met inbegrip van de 

aansprakelijkheidslimieten omschreven in artikel 5 lid 3.  

7. De Logistieke dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan.  

8. De Logistieke dienstverlener kan zich niet beroepen op de in het onderhavige artikel bepaalde aansprakelijkheidslimieten in geval van 

opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf.  

9. Indien de Logistieke dienstverlener door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering 

van de Logistieke activiteiten ontstane schade, dan is de Logistieke dienstverlener niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op 

grond van de Overeenkomst.  

10. Kan de Logistieke dienstverlener ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Hulppersoon of ondergeschikte 

aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook de Hulppersoon of ondergeschikte, indien 

zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de 

Hulppersoon of ondergeschikte zelf partij bij de overeenkomst.  

11. Wordt een Logistieke dienstverlener ter zake van beschadiging of verlies van een zaak of vertraging in de aflevering, buiten 

overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Logistiek dienstverlener 

gesloten overeenkomst tot vervoer, dan is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit overeenkomst zou zijn.  

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever  

 

De Opdrachtgever is verplicht:  

 

1. de Logistieke dienstverlener tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen omtrent de Zaken alsmede de behandeling 

daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Logistieke dienstverlener van belang zijn, tenzij hij aantoont dat de 

Logistieke dienstverlener deze gegevens kent of behoort te kennen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte 

gegevens juist zijn en alle instructies en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving;  

2. indien Zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane-en accijnsbepalingen 

en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken welke voor de Logistieke 

dienstverlener noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen;  

Het verstrekken van inlichtingen en / of documenten aan de Logistieke dienstverlener, vereist voor het verrichten van formaliteiten in 

verband met de hiervoor bedoelde overheidsbepalingen, houdt een instructie daartoe in. De Logistieke dienstverlener is steeds 

gerechtigd deze instructie al dan niet op te volgen;  

3. de overeengekomen Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een wegvervoer-

vrachtbrief (voor zover nodig) en van de overeengekomen ocumenten en/of documentatie en de overige door of krachtens 

regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon te stellen;  

4. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen van Zaken, tenzij:  

- artikel 3 lid 2 van toepassing is, of;  

- partijen anders overeenkomen, of;  

- uit de aard van het voorgenomen vervoer -in aanmerking genomen de te vervoeren Zaken en het ter beschikking gestelde 

voertuig -anders voortvloeit.  

5. de Logistieke dienstverlener c.q. diens ondergeschikten en/of Hulppersonen op diens eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door 

derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband houdend 

met de uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, met inbegrip 

van aanspraken wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaringsverplichting geldt indien de 

Opdrachtgever niet voldeed aan enige verplichting die de wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst hem opleggen, of ingeval de 

schade dan wel het financiële nadeel wordt veroorzaakt door omstandigheden welke zijn gelegen in de risicosfeer van de 

Opdrachtgever;  

6. in te staan voor de door hem aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon ter beschikking gestelde Zaken en materiaal;  

7. naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van 
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toepassing zijnde V(v)oorwaarden voortvloeiende kosten tijdig te vergoeden;  

8. kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden, en afvoer van afval ontstaan ten gevolge van de 

uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden tijdig te vergoeden;  

9. bij beëindiging van de Overeenkomst de zich bij de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon bevindende Zaken uiterlijk op de 

laatste werkdag vóór de datum van beëindiging van de vereenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks na betaling 

van al hetgeen aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd is en van datgene, waarvan op die dag bekend is dat het verschuldigd zal 

gaan zijn. Voor hetgeen de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd zal worden, voor zover al bekend en/of 

in redelijkheid door de Logistieke dienstverlener geschat, kan de Opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de 

Logistieke dienstverlener voldoende zekerheid;  

10. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en gegevens die hem uitsluitend op basis van de 

Overeenkomst bekend zijn, met uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt op basis van 

een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.  

11. de Zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, indien deze naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener 

zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in opslag te 

houden. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 geschiedt de uitslag en de belading door of namens de Opdrachtgever en voor 

diens rekening en risico;  

 

Artikel 7 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever  
 

1. Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen als 

vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 10 kan de Logistieke dienstverlener onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat hij de Opdrachtgever door aangetekend schrijven 

een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan 

zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Logistieke dienstverlener bij 

een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan hij ook zonder inachtneming van een 

uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.  

2. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 8, is de 

Logistieke dienstverlener bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Dit opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen 

tegen de schuldeisers van de Opdrachtgever.  

3. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 9 en 11, is de Logistieke dienstverlener 

gerechtigd tot:  

a. het verplaatsen van de Zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de Opdrachtgever, en/of;  

b. het onderhands of publiekelijk verkopen van de Zaken voor rekening van de Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na 

aangetekende verzending aan de Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop, zonder dat 

daarbij enige verdere formaliteit in acht genomen zal behoeven te worden;  

c. het abandonneren of vernietigen van de Zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop van de Zaken de kosten hoger zullen zijn dan 

de baten of indien, ondanks een redelijke poging daartoe van de Logistieke dienstverlener, geen koper gevonden kan worden, 

waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor rekening van de Opdrachtgever zijn.  

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever  

 

1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Logistiek centrum en/of de bezittingen van de Logistieke dienstverlener, 

van diens Hulppersonen, van diens ondergeschikten en van diens andere Opdrachtgevers, alsmede voor personenschade, veroorzaakt 

door de Opdrachtgever zelf, zijn Zaken, daaronder begrepen ook de verpakking van zijn Zaken, zijn Hulppersonen, ondergeschikten en 

de door hem aangewezen personen.  

2. De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade, waaronder boeten, interesten, alsmede 

straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, ten 

gevolge van onder meer de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van zijn instructies en de door hem verschafte gegevens 

en/of documenten, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de Zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het niet 

of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies.  

3. De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet nakomen van diens 

verplichtingen uit hoofde van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden.  

4. De Opdrachtgever moet aan de Logistieke dienstverlener de aan deze terzake van overbelading bij wegvervoer opgelegde boete 

vergoeden. Indien de Opdrachtgever het bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van artikel 2.6 lid 2 uit de Wet 

wegvervoer goederen, dan vervalt deze bepaling, behoudens in geval van kwade trouw.  

 

Artikel 9 – Overig  

 

1. De Logistieke dienstverlener kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de Opdrachtgever:  

- zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;  

- de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;  

- zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;  

- in staat van faillissement wordt verklaard;  

- een akkoord buiten faillissement aanbiedt;  
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- surseance van betaling aanvraagt;  

- de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge  

- van beslaglegging door derden;  

- niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 11.  

2. Wanneer na Inontvangstneming van de Zaken, door de Logistieke dienstverlener het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen 

redelijke tijd kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, is de Logistieke dienstverlener verplicht zulks aan de Opdrachtgever 

mede te delen. Partijen hebben alsdan de bevoegdheid de onderhavige vervoerovereenkomst schriftelijk op te zeggen en deze 

overeenkomst eindigt bij ontvangst van deze mededeling. De Logistieke dienstverlener is vervolgens niet verplicht voor het verdere 

vervoer zorg te dragen en is bevoegd de Zaken te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de Opdrachtgever is bevoegd 

de Zaken tot zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de Zaken gemaakte kosten komen ten laste van de 

Opdrachtgever. Behoudens overmacht (6:75 BW) is de Logistieke dienstverlener verplicht de Opdrachtgever de schade te vergoeden, 

die deze door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot niet meer dan tweemaal 

de vracht zoals overeengekomen voor de betreffende vervoersmodaliteit, doch maximaal 10.000 SDR.  

 

Artikel 10 – Reclamatie  
 

1. Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde, ten overstaan van de Logistieke 

dienstverlener de staat daarvan heeft vastgesteld, worden de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.  

2. Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde, schriftelijke voorbehouden ter 

kennis van de Logistieke dienstverlener heeft gebracht waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is aangegeven, 

worden:  

- indien het verliezen of waarneembare beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van Aflevering;  

- indien het niet uiterlijk waarneembare beschadigingen betreft, binnen de periode die op grond van de op de voor Aflevering 

gekozen vervoersmodaliteit van toepassing zijnde wet-en regelgeving is voorgeschreven of, bij gebreke van een (wettelijke) 

regeling, uiterlijk binnen vijf Werkdagen na de Aflevering; de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn 

afgeleverd.  

3. De dag van de Aflevering wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet meegerekend.  

4. In geval van nationaal vervoer worden de Zaken indien deze niet zijn afgeleverd binnen dertig dagen na de dag waarop zij ten vervoer 

werden aangenomen en het onbekend is waar zij zich bevinden, als verloren aangemerkt.  

 

Artikel 11 – Verjaring en verval  

 

1. Alle vorderingen in verband met de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden en vervallen door het 

verloop van achttien maanden.  

2. De in lid 1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies, beschadiging, vertraging of Voorraadverschil aan 

vanaf de eerste van de volgende dagen:  

a. de dag waarop de Zaken door de Logistieke dienstverlener afgeleverd zijn of afgeleverd hadden moeten worden;  

b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener van het verlies, de beschadiging of van het bestaan van het Voorraadverschil aan de 

Opdrachtgever mededeling doet.  

3. Ingeval de Logistieke dienstverlener door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken, vangen de in lid 1 genoemde 

termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:  

a. de dag waarop de Logistieke dienstverlener door de derde in rechte is aangesproken;  

b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.  

4. Ingeval de Logistieke dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde tegen de aanspraak in bezwaar of beroep is gegaan, vangen 

de in de leden 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die, waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is 

geworden.  

5. Voor alle overige vorderingen vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de dag waarop deze opeisbaar zijn geworden.  

6. In ieder geval vangen de in lid 1 genoemde termijnen voor alle vorderingen in verband met de Overeenkomst aan vanaf de dag, 

volgend op die waarop de Overeenkomst tussen partijen is geëindigd.  

 

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden  

 

1. Alle bedragen, die door de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd zijn, zullen worden betaald met inachtneming 

van de daartoe overeengekomen termijn of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen veertien dagen na de 

factuurdatum. Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn.  

2. Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel betaalt, is hij gehouden 

daarover de wettelijke (handels)rente te betalen conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang 

van de dag waarop deze betaling uiterlijk had moeten geschieden tot en met de dag der algehele voldoening.  

3. De Logistieke dienstverlener is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering aan de 

Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de 

Opdrachtgever in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.  

4. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing 

zijnde V(v)oorwaarden, door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen alsmede daarmee 

samenhangende boetes, aan de Logistieke dienstverlener te vergoeden.  
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5. De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van de Logistieke dienstverlener zekerheid te stellen voor hetgeen de 

Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de 

Opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.  

6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) 

en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, van het uit anderen hoofde ter zake van de Logistieke activiteiten door de 

Opdrachtgever verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de Opdrachtgever of opschorting 

van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet toegestaan.  

7. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn terstond opeisbaar en vatbaar voor verrekening door de Logistieke dienstverlener, 

indien de gevallen zoals genoemd in artikel 7 leden 1 en 2 van deze Voorwaarden zich voordoen.  

 

Artikel 13 – Zekerheden  
 

1. De Logistieke dienstverlener heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die de Logistieke dienstverlener in verband 

met de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.  

2. De Logistieke dienstverlener kan een retentierecht uitoefenen op alle Zaken, documenten en gelden die hij in verband met de 

Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever 

en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.  

3. Op alle Zaken, documenten en gelden die de Logistieke dienstverlener in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal 

krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever en / of 

de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.  

4. De Logistieke dienstverlener zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan de Logistieke dienstverlener 

toevertrouwt voor het verrichten van Logistieke activiteiten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het 

vestigen van een pandrecht op die Zaken.  

5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren 

berekening nodig is, is, naar keuze van de Logistieke dienstverlener, de Opdrachtgever of hij die Aflevering vordert gehouden op 

verzoek van de Logistieke dienstverlener het gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te 

voldoen en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te 

stellen.  

6. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent 

overeenstemming bestaat, onderhands.  

7. Op eerste verzoek van de Logistieke dienstverlener zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de Logistieke dienstverlener aan 

derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de Logistieke dienstverlener maakt of voorziet te zullen 

maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.  

 

Artikel 14 – Geschillenbeslechting / Arbitrage  
 

1. Alle uit of in verband met (de) O(o)vereenkomst(en) waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn voortvloeiende geschillen worden 

uitsluitend onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement, met uitzondering van 

vorderingen tot € 25.000,-alsmede onbetwiste vorderingen in welk geval geschillenbeslechting geschiedt door de bevoegde rechter te 

Rotterdam.  

2. Geen beroep kan worden gedaan op de onder lid 1 genoemde uitzonderingen indien de Opdrachtgever is gevestigd in een niet-EU 

lidstaat.  

3. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen, waaronder onder meer het verdrag 

betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen. Opdrachtgever staat er jegens 

de Logistieke dienstverlener voor in dat de aflader, de geadresseerde en de overige ladingbelanghebbenden in geval van schade aan 

de Zaken en / of vertraging in de aflevering daarvan, gebonden zullen zijn aan het bepaalde in dit beding.  

 

Artikel 15 – Slotbepalingen  
 

1. Alle O(o)vereenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.  

2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Logistieke dienstverlener.  

 

Artikel 16 – Aanbevolen citeertitel  
 

De onderhavige Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "LSV 2014".  

 

In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze Voorwaarden.  
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Bijlage 2 – Unit Maintenance & Logistics Services B.V. (Plus Unit Service) Algemene Voorwaarden 

 

Unit Maintenance & Logistics Services B.V. (Plus Unit Service) 

Transportweg 44 

3371 MB Hardinxveld-Giessendam 

Kamer van Koophandel 24345155 

 

Versie datum:   Augustus 2013 

 

Inhoudsopgave Artikelen 

 

1. Toepasselijkheid, definities 

2. Aanbod, offertes, prijzen en tarieven 

3. Totstandkoming overeenkomsten  

4. Inschakeling derden  

5. Verplichtingen van de wederpartij  

6. Levering, (op)leveringstermijnen  

7. Voortgang, uitvoering overeenkomst  

8. Meer- en minderwerk  

9. Opneming, goedkeuring, oplevering  

10. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 

11. Bouwmaterialen  

12. Klachten  

13. Garanties  

14. Aansprakelijkheid 

15. Betaling bij bedrijven onderling  

16. Betaling bij consumenten  

17. Eigendomsvoorbehoud  

18. Intellectuele eigendomsrechten  

19. Retentierecht  

20. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.  

21. Overmacht  

22. Toepasselijk recht/bevoegde rechter  

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid, definities 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en op alle 

overeenkomsten van koop en verkoop van Unit Maintenance & Logistics Services B.V., gevestigd te Hardinxveld Giessendam, hierna te 

noemen “de gebruiker”.  

2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.  

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.  

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van 

communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk 

kan worden gesteld.  

5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de gebruiker te leveren bouwmaterialen en overige zaken. 

Indien een bepaling alleen ziet op bouwmaterialen, wordt laatstgenoemde term gebruikt.  

6. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of 

door de wederpartij verstrekte tekeningen, ontwerpen, berekeningen, rapporten, adviezen e.d. Deze documenten, waaronder 

begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, 

USB-sticks e.d.  

7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die 

door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.  

8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de 

overige bepalingen onverlet.  

9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.  

10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-, vervolgopdrachten, na- of 

deelbestellingen.  

11. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een 

bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op 

volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.   

 

Artikel 2 - Aanbod, offertes, prijzen en tarieven 
 

1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin 

geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht 

dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals 

transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding 

(KLIC-melding) bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en declaraties van 

ingeschakelde derden.  

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een 

overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.  
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4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig 

blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te 

passen.  

5. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.  

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere 

omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden 

slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.  

7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek op kosten van de 

wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.  

8. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de 

wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.  

9. A). Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker 

(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, 

valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de 

overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.  

B). Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de 

overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling 

van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de 

gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.  

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomsten  
 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie 

op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, 

komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.  

2. De gebruiker is pas gebonden aan:  

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;  

b. mondelinge afspraken;  

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de 

wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of 

afspraken is begonnen.  

 

Artikel 4 - Inschakeling derden  
 

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag de gebruiker bepaalde leveringen en werkzaamhedendoor derden 

laten verrichten.  

2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere, door de wederpartij aangestelde derden dient samen te 

werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in 

overleg met en na instemming van de gebruiker.  

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de wederpartij  

 

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:  

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

e.d.) tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt; 

b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;  

c. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor 

geldende wettelijke (veiligheids)eisen;  

d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker 

hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;  

e. de werklocatie in een zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;  

f. de gebruiker tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;  

g. de gebruiker op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de gebruiker gewenste aansluitmogelijkheden voor 

elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van 

de wederpartij;  

h. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen en kantines;  

i. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;  

j. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of 

opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;  

k. op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen 

aanwezig zijn;  

l. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, 

leidingen e.d. die niet vallen onder de WION; m. hij de gebruiker direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. 

die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende informatie.  

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die 

voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.  

3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover 

dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.  

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, (bouw)materialen e.d. die 

de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt 

begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.  

5. De wederpartij staat de gebruiker toe kosteloos naam aanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.  
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6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met 

de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die 

hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.  

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het 

recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.  

 

Artikel 6 - Levering, (op)leveringstermijnen  
 

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de 

overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een 

redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.  

2. De gebruiker is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan 

wel periodiek kan worden gefactureerd.  

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking 

staan van de wederpartij.  

4. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze en voor risico van de gebruiker, 

maar voor rekening van de wederpartij.  

5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of 

zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, heeft de gebruiker het recht de bouwmaterialen of overige zaken 

die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij 

moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de 

zaken alsnog te leveren.  

6. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in 

verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten 

te vernietigen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het 

voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, 

winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.  

7. Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met 

uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.  

8. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop - als gevolg van omstandigheden die niet aan de gebruiker te wijten zijn - 

gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit 

voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor 

rekening van de wederpartij.  

9. Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de 

overeengekomen dag van oplevering.  

 

Artikel 7 - Voortgang, uitvoering overeenkomst  
 

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:  

a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;  

b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;  

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een 

redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele 

wachturen.  

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende 

fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit 

voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.  

3. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd 

te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van 

de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in 

rekening te brengen bij de wederpartij.  

4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker moet het 

werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit 

kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.  

5. De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij: a. 

verstrekte documenten; b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.; c. gegeven aanwijzingen; d. ter beschikking gestelde of 

voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de 

prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.  

6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de 

naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.  

7. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij informeren over de gevolgen 

die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.  

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden 

over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de 

overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan 

onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden 

en leveringen.  

9. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo 

spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de gebruiker aangepast en 

nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de 

vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke 
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akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat de 

gebruiker de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.  

10. Indien de gebruiker in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft de gebruiker 

het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.  

 

Artikel 8 - Meer- en minderwerk  
 

1. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. De gebruiker is pas 

gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder 

tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.  

2. Bij meerwerk heeft de gebruiker het recht, naast de kosten voor extra materialen, extra uren e.d., een vergoeding van 6% over het 

berekende meerwerk in rekening te brengen aan de wederpartij als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het 

meerwerk voor de gebruiker met zich meebrengt.  

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden; 

b. indien de bedragen van stelpost ten zich wijzigen; c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.  

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor: a. het 

aanschaffen van bouwmaterialen; b. of het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan; c. het verrichten van 

werkzaamheden welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de wederpartij en/of de 

gebruiker nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze 

betrekking heeft.  

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de door de gebruiker berekende prijzen 

respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.  

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in 

de aannemingssom begrepen en worden deze verwerkingskosten niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden 

verrekend ten laste van de stelpost voor zover de kosten door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die 

waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.  

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van 

verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze verwerkingskosten altijd afzonderlijk ten laste van de stelpost 

verrekend.  

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen - en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die 

benodigd zijn om het werk tot stand te brengen - zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of 

minderkosten. Dit geldt met uitzondering van al aangeschafte materialen die door overeengekomen minderwerk overbodig zijn 

geworden. De gebruiker heeft het recht deze materialen bij de wederpartij in rekening te brengen.  

9. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de gebruiker een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief 

opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten of verrichte werkzaamheden of leveringen.  

 

Artikel 9 - Opneming, goedkeuring, oplevering  
 

1. Tijdig vóór de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk 

over te gaan. De opneming moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het werk, plaatsvinden. De 

opneming wordt verricht door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en heeft tot doel te constateren of de gebruiker aan 

zijn verplichtingen uit de overeen komst heeft voldaan.  

2. Indien de opneming niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, kan de gebruiker schriftelijk een nieuw 

verzoek aan de wederpartij richten het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Indien de wederpartij wederom niet aan dit verzoek 

voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.  

3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming moet de wederpartij schriftelijk aan de gebruiker kenbaar maken of hij het werk al dan 

niet goedkeurt. Bij afkeuring moet de wederpartij dit bovendien schriftelijk onderbouwen en aan de gebruiker de gelegenheid bieden 

om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.  

4. Indien de gebruiker binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen enkele mededeling van de wederpartij heeft ontvangen, wordt 

het werk geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder als de wederpartij 

het werk vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.  

5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van 

invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van het door 

de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.  

6. Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het werk conform de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht 

wordt te zijn goedgekeurd.  

7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn 

geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien 

partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De 

gebruiker moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig 

mogelijk (laten) herstellen.  

8. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. 

constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.  

 

Artikel 10 - Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 
  

1. De wederpartij mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Voorzieningen die de gebruiker ten gevolge van de 

schorsing moet treffen evenals extra werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden als meerwerk in rekening 

gebracht. Schade die de gebruiker ten gevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de opschortingsperiode gereserveerde uren, 

moet door de wederpartij aan de gebruiker worden vergoed.  

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ont staat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, tenzij de gebruiker 

deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en de wederpartij op het mogelijk optreden van deze schade had behoren te wijzen.  

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, heeft de gebruiker bovendien recht op betaling voor het al uitgevoerde gedeelte van 

het werk en de al op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte, maar al wel door de gebruiker betaalde, bouwmaterialen.  
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4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, heeft de gebruiker het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen. 

In dat geval moet er conform lid 5 of lid 6 van dit artikel worden afgerekend.  

5. De wederpartij mag de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opzeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de 

aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd 

met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.  

6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door de gebruiker te maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij 

opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van de gebruiker.  

7. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het object waarop, waarin of waaraan het werk moet worden uitgevoerd 

tenietgaat, zonder dat dit aan de gebruiker kan worden toegerekend, heeft de gebruiker het recht een evenredig deel van de 

overeengekomen prijs - gebaseerd op de al verrichte arbeid en gemaakte kosten - aan de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval 

van opzet of bewuste roekeloosheid van de wederpartij heeft de gebruiker recht op een bedrag berekend conform lid 5 of lid 6 van dit 

artikel.  

 

Artikel 11 - Bouwmaterialen  
 

1. Alle door de gebruiker te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun 

bestemming en voldoen aan de overeengekomen of - bij gebreke hiervan - de hieraan in redelijkheid te stellen eisen.  

2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring zal -eventueel aan de hand van een 

monster - plaatsvinden bij aankomst van de bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste 

geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker heeft het recht bij de keuring aanwezig te zijn. Door de wederpartij 

zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.  

3. De wederpartij mag de bouwmaterialen door derden laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, 

behalve bij een terechte afkeuring. In dit geval zijn deze kosten voor rekening van de gebruiker.  

4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen bij afkeuring van de bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, 

door beide partijen gewaarmerkt, verzegeld monster wordt bewaard.  

5. De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de gebruiker tot het moment van oplevering van het werk.  

6. Door of namens de wederpartij te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de gebruiker vanaf het moment dat de 

bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. Met het oog hierop zal de wederpartij de gebruiker voorafgaand aan de levering in 

kennis stellen wanneer deze bouwmaterialen zullen worden geleverd, zodat de gebruiker in alle redelijkheid de eventueel 

noodzakelijke maatregelen kan treffen.  

7. De uit het werk komende (bouw)materialen, die de wederpartij wenst te behouden, moeten door hem van het werk worden 

verwijderd. Alle andere (bouw) materialen worden door de gebruiker afgevoerd.  

 

Artikel 12 - Klachten  
 

1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de wederpartij verplicht alle geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en 

eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten te vermelden op 

de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, 

defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker melden.  

2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken moeten direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen 

keuring- of garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van 

de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.  

3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen een door de gebruiker 

gestelde termijn na oplevering - aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen 

termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 maand. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden 

geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.  

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op 

een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.  

5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels) verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. 

In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als 

tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.  

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  

7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.  

8. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker 

verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of indien het noodzakelijk 

is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij 

de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico van de retourzending is altijd voor de wederpartij.  

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.  

10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke 

materialen of onvolkomenheden die veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze zaken, indien deze 

onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.  

11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement e.d.  

12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel 

geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.  

 

Artikel 13 - Garanties  
 

1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche 

geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande 

garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.  

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken 

en de verrichte werkzaamheden.  

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert de gebruiker zich op de informatie 

die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde 
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bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De 

gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.  

4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het 

gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit 

doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.  

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de 

werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.  

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.  

7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de 

zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting 

op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze 

algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.  

8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de 

juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In 

plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen 

prijs of vergoeding verlangen.  

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid 
  

1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door de gebruiker gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de 

gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.  

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de 

gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of 

letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.  

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd 

beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet 

uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker 

beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.  

5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de 

door hem geleden schade hiervoor aanspreken.  

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.  

7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte 

documenten, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.  

8. Als de wederpartij bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is de gebruiker 

verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of 

onderdelen zelf.  

9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde 

werkzaamheden of verrichte leveringen.  

10. De wederpartij vrijwaart de gebruiker van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien de gebruiker de voor de 

uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de 

graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.  

11. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of bouwmaterialen die uit het werk 

voortkomen verontreinigd is respectievelijk zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart 

hij de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen.  

12. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:  

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker 

verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;  

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;  

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie, 

documenten of materialen;  

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;  

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;  

f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;  

g. door normale slijtage, erosie of corrosie;  

h. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken 

normaliter bestand zouden moeten zijn; 

i. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, 

zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.  

13. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en 

vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.  

14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste 

roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen 

zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden 

jegens de wederpartij.  

 

Artikel 15 - Betaling bij bedrijven onderling  
 

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te 

verlangen.  

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere 

betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze 

betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.  
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3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso 

heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, 

cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.  

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij 

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.  

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere 

ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de 

wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de 

gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de 

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.  

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten 

en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze 

betrekking heeft op een latere factuur.  

7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. 

Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.  

 

Artikel 16 - Betaling bij consumenten  
 

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te 

verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.  

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere 

betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze 

betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.  

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso 

heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, 

cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.  

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument 

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog 

minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.  

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:  

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);  

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;  

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;  

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;  

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.  

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de 

vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.  

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere 

ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de 

consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de 

gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de 

kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.  

8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten 

en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze 

betrekking heeft op een latere factuur.  

 

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud  
 

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip 

waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichting gen jegens de gebruiker heeft voldaan.  

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met 

vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar 

tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, 

buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.  

3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de 

zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.  

4. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben 

op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.  

5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de 

gebruiker bewaren. 

6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 

geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de 

bijbehorende premiebetalingsbewijzen.  

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het 

eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te 

betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op 

vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke 

verklaring, te ontbinden.  

 

Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten  
 

1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden 

met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, 
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documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na 

afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.  

2. Dit betekent onder meer dat: a. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken 

buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag 

verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker; b. de 

wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, 

reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.  

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het 

auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de 

gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.  

 

Artikel 19 - Retentierecht  
 

1. De gebruiker heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk op te schorten 

en/of de wederpartij de toegang tot het werk te ontzeggen indien en gedurende de periode dat:  

a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft voldaan;  

b. de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft 

betaald; c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet of niet 

volledig heeft betaald.  

2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende 

retentierecht.  

 

Artikel 20 - Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.  
 

1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de 

wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:  

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;  

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;  

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;  

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;  

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.  

3. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene 

voorwaarden.  

 

Artikel 21 - Overmacht  
 

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke 

verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op 

te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare 

tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de 

zijde van de gebruiker.  

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, 

oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of 

van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst 

bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of 

telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, 

import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.  

4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn 

verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.  

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter  
 

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de 

gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.  

3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig 

kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument 

heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.  

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de 

bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.  

 

 
 


